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Luonnos postilain muuttamisesta
Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintäministeriön
luonnoksesta hallituksen esitykseksi postilain muuttamiseksi. Liitto esittää lausuntonaan
seuraavaa.
1. Lakiesitysluonnos ottaa kohtuullisen tasapuolisesti huomioon eri toimijoiden tarpeita
pyrkiessään turvaamaan kansalaisten tarvitsemat postipalvelut koko maassa vähenevien
jakeluvolyymien oloissa. Kustannustehokas ja ennustettava fyysinen jakelu on
aikakauslehtien ja sanomalehtien elintärkeä toimintaedellytys.
2. Jakelun kilpailuttaminen sanomalehtien varhaisjakeluverkon ulkopuolisilla alueilla on
kannatettava uudistus, joka oikein toteutettuna voi sekä turvata palvelun saatavuuden
että keventää kustannuspainetta. Kilpailutuksen järjestäminen olisi säädettävä
koskemaan kaikkia perusjakelun postilähetyksiä, jotta maaseudun jakelu ei hajaantuisi
kahteen tai useampaan erilliseen jakeluun. Päinvastoin, päivittäiseen postinjakeluun on
pyrittävä yhdistämään muita haja-asutusalueen kuljetuspalveluja. Heinäkuussa 2018
voimaan astuva liikennekaari avaa tähän uusia mahdollisuuksia paikallisille yrittäjille.
3. Eri jakelujen yhdistäminen on tärkeä tavoite myös sanomalehtien varhaisjakelualueilla.
Perusjakelun ja varhaisjakelun yhdistäminen lisäisi jakelun kustannustehokkuutta.
Tämän mahdollistamiseksi yleispalvelukirjeen kulkunopeudeksi tulisi säätää nykyinen
kakkosluokan kirjeen laatustandardi.
4. Lakiluonnoksen sisältämä yleispalvelukirjeiden kulkunopeuden hidastaminen on
ylimitoitettu jopa varhaisjakelualueilla sallittavaksi esitettävään kolmipäiväiseen
jakeluun nähden. Toteutuessaan se mahdollistaisi postin jakamisen 1-2 kertaa viikossa.
Perusjakelun verkko ei tällöin täyttäisi useampipäiväisten valtakunnallisten
sanomalehtien tarpeita ja tiettynä päivänä ilmestyvien paikallisten lehtien tarpeita eikä
välttämättä edes aikakauslehtien tarpeita.
5. Esitetty kirjelähetysten lokerikkojakelun salliminen kerrostaloissa voi tehostaa
jakelutoimintaa. Valittu kiinteistöjen valinnanvapautta kunnioittava malli on perusteltu.
Sanomalehdille on tärkeää säilyttää mahdollisuus jakaa varhaisjakelussa lehtiä ja muuta
postia oviluukkuihin asti.
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6. Viestinnän Keskusliitto kannattaa esitysluonnoksen sisältämiä postinumerojärjestelmää,
osoitetietojen luovuttamista ja osoitetietojen luovutuksen irrottamiskustannuksiin
perustuvaa hinnoittelua koskevia ehdotuksia. Luovutettavien osoitetietojen määrittelyä
tulee täsmentää siten, että se sisältää kaikki todellisen jakelukilpailun kannalta
merkitykselliset tiedot.
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Viestinnän Keskusliitto edustaa aikakauslehtien, sanomalehtien ja kirjojen kustantajia,
painoalan yrityksiä sekä televisiotoimijoita. Työskentelemme kilpailukykyisen, yhteiskuntaa
vahvistavan suomalaisen media-alan puolesta. Vaikutamme lainsäädännön ja työehtojen
kehittämiseen aktiivisella edunvalvontatyöllä. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat
jäsentyytyväisyys, asiantuntemus ja yhteistyö. Viestinnän Keskusliiton yhdistysjäseniä ovat
Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto sekä Suomen
Kustannusyhdistys.
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